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Napjainkban számos tényező 
„ostromolja” nemcsak testi, 
hanem lelki, mentális egész-
ségünket is. Ferenczi Enikő 
unitárius lelkész, mentálhi-
giénés szakember az év eleji 
lehangoltság okairól és legyő-
zéséről, a járványhelyzettel 
járó szorongások kezelésé-
ről, az online lelkisegély-nyúj-
tás kihívásairól és előnyeiről 
beszélt a Krónikának.
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F erenczi Enikő unitárius lelkész 
és mentálhigiénés szakember 
legutóbbi Online Lélekműhely 

című műsorában nagy utazásra hív-
ta a résztvevőket. A cél az volt, hogy 
eljussanak a „parázó ember” állapo-
tától a „kiegyensúlyozott ember” ál-
lapotáig, aki kézben tartja a dolgait. 
Ez azonban most különösen nehéz-
nek tűnhet, hiszen rendszerint, ha 
minden éppen a megszokott kerék-
vágásban halad, a téli hónapok ak-
kor is egy kritikusan nehéz időszak-
nak számítanak mindenki számára. 
Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi-
lyen tényezők okozzák a téli lehan-
goltságot, milyen hatásokkal járhat, 
ha a koronavírus miatti szorongások 
ezzel keverednek, hogyan előzhetjük 
meg, valamint, melyek az online lel-
kisegély-nyújtás kihívásai és előnyei.

Ünnepek okozta lehangoltság
A torockói Duna Ház Lélekműhely 
című programsorozatának szerve-
zője szerint januárra nagyon leter-
helődnek az emberek, lefáradnak. 
Ennek egyik oka a napfény, illetve a 
természetben való mozgásnak a hi-
ánya. A másik oka pedig az, hogy az 
év utolsó hónapjában az ünnepekre 
összpontosítjuk minden energián-
kat. Minden „megérkezés” után elő-
jön egyfajta fáradtság, amikor nem 
tudjuk, mit kezdjünk magunkkal. 
Az ünnepi időszakban – hagyomá-
nyainkhoz híven – nagyon sokat 
eszünk, iszunk, ehhez képest alig 
mozgunk. „A másik dolog az ünne-
pekben, hogy miközben az ember a 
készülődésben arra fókuszál, hogy 
milyen jó lesz, idealizál, ugyanak-
kor nagyon gyakran az ünnepek 
megélése elég sok csalódással is 
társulhat. Érdekes, amiről nem 
szoktunk beszélni: a családi együtt-
létek nagyon gyakran rejtett, meg 
nem oldott konfl iktusokat is előhoz-
nak” – fejtette ki Ferenczi Enikő.

Elérhetetlen célok helyett 
átlátható ütemterv
Az évkezdés másik „hátulütője”, 
hogy alapvetően év elején arra gon-
dolunk, nagyon meg kellene változ-
tatni az életünket, és ezt újévkor el 
is szoktuk tervezni újévi fogadal-
mak formájában. Ám január közepe 
már az az időszak, amikor rájövünk 
arra, hogy az életünket alapvetően 
nem egyszerű megváltoztatni. Elér-
hetetlen célok helyett a szakember 
az apró ütemtervet javasolja, köny-

nyebben megvalósítható célokkal, 
amelyhez egy visszajelző rendszer 
társul. Mindig fontos, hogy az em-
ber ki tudja pipálni, dicsérni magát, 
és akkor – nagy tervek szövése he-
lyett – jobban tud továbbhaladni.

Ugyanakkor érdemes tudatosíta-
ni, hogy bár most a legtöbben a ter-
mészettől távol élünk, mégis eléggé 
összhangban vagyunk vele. Úgy, 
ahogy a természet is pihen a téli idő-
szakban, az embernek is azt kellene 
megtanulnia, hogy ez az időszak 
egy picit a befelé fordulásé – ha ezt 
felismerjük, kevésbé depressziósan 
vagy negatívan élnénk meg ezt a pe-
riódust. „Az otthon melegének, az 
otthon szentségének az értékelése, 
befelé forduló feladatok elvégzése – 
ezek nagyon hasznosak tudnak len-
ni, de ez igényel egy olyan szintet, 
amikor az ember ezt természetesen 
éli meg, igénye van erre – fejtette ki 
a lelkész. – Ezt nem lehet valakinek 
utasításként adni. Ehhez az otthon-

nak biztosítania kellene azt, ami-
re hivatott. Ugyanis az otthonülés 
sokaknak azért is veszélyes, mert 
jobban szembesülnek akár családi, 
akár párkapcsolati problémákkal, 
vagy netán éppen azzal, hogy ön-
magukkal nem jó lenniük.”

Összetettek a koronavírus 
miatti szorongások okai 
A mentálhigiénés szakember úgy 
véli, hogy a koronavírus miatti szo-
rongás több összetevőből áll. Az 
enyhébb gondot a tiltások jelentik, 
amelyek egy „rákényszerített dol-
got” eredményeznek, amit el kell 
fogadni. Ha valamit azért nem te-
szünk, mert nem szabad megten-
nünk, és nem szabad akaratunk 
döntéséből, akkor az sokkal megter-
helőbb. A legsúlyosabb probléma a 
bizonytalanság. Tervezni kellene, 
de nem tudunk, nem látjuk a végét. 
Ráadásul azért mégis itt van egy ví-
rus, ami sokakban fokozza a beteg-
ségtől való félelmet, akár a halálfé-
lelmet, amely az ember legerősebb 

félelme, és ezeket személyiségtől 
függően soha nem tudjuk betájol-
ni, hogy kire milyen hatással van. 
Egy negyedik befolyásoló tényező 
az erőforrásaink elzáródása, amely 
miatt energia nélkül maradtunk, 
vagy jóval kevesebb energiát ka-
punk. Azelőtt a kijárás, az emberek-
kel való érintkezés, az utazás erőt 
adott, hiszen fontos erőforrások a 
kiegyensúlyozott ember életében. 
A szakember a családon belüli erő-
szak megnövekedett gyakoriságára 
is felhívta a fi gyelmet. „Az össze-
zártság tud elviselhetetlen állapo-
tot okozni, és tulajdonképpen egy 
folyamatos feszültségforrás lehet, 
ha ezt nem tudjuk megfelelően ke-
zelni” – hangsúlyozta.

A rugalmasság, újratervezés 
fontossága
Ferenczi Enikő szerint a tervezést 
nem szabad félretennünk. „Aki 
amúgy is rugalmas személyiség, 

úgy éli az életét, hogy mindig ter-
vez, és ha valami nem jön össze, ak-
kor a rugalmassága pont ott látszik 
meg, hogy nagyon hamar újrater-
vez, vagy netán mindig B opciókkal 
dolgozik” – emelte ki a szakember. 
Ugyanakkor azt is fontosnak tart-
ja, hogyha elzáródik egy erőforrás, 
megnyissunk egy másikat.

A lelkész azt tanácsolja, hogy fi -
gyeljünk mindarra, ami erőforrás. 
Egész pontosan fel kell térképezni, 
végiggondolni, hogy mi az, ami-
ből erőt merítünk. Otthon is lehet 
sportolni, odakint sétálni, bizonyos 
dolgokat meg lehet azért csinálni, 
senki nem tiltja meg, hogy kimen-
jünk akár természetbe, vagy akár 
az utcára. „Azért kell vigyáznunk 
arra, hogy ne sajnáljuk magunkat 
jobban, mint ahogy szabad, mert ez 
egy iszonyatos csapda, amikor az 
ember elkezd sajnálkozni. Az épp 
olyan, mint amikor az energiáját sa-
ját maga szívja le” – magyarázta a 
szakember. Hozzátette, hogy mind-
ezek mellett fel lehet fedezni új dol-
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Újratervezés a mentális egészség megőrzéséért

Egyedül nem mindig megy. Van egyfajta súlyos szorongás, amely  segítséget sürget
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gokat. Amikor szinte munkamá-
niásan rohangáltunk, akkor nem 
jutott időnk egy csomó mindenre. 
Az erőforrások ezért fontosak, 
mert energiát és örömöt adnak, 
illetve motiválnak minket.

Gondoljunk arra, 
hogy lehetne rosszabb
Ferenczi Enikő elismeri, hogy 
akadnak olyanok, akinek nem 
megy egyről a kettőre tervezés, 
és bizonyára sokkal nehezebb 
egy olyan diáknak, akinek az 
érettségije vagy ballagása nem a 
megszokott körülmények között 
zajlik, vagy annak, akinek az es-
küvőjét vírushelyzet miatt el kell 
halasztania. Ebben az esetben a 
szakember azt javasolja, gondol-
janak bele abba, hogy ez lehetne 
akár sokkal rosszabb is. Az ember 
lehetne például nagyon beteg, 
fekhetne kórházban, szenved-
hetnének a hozzátartozói. Az is 
rugalmasság, hogy az ember ezt 
átírja magában: ez van, és ezt kell 
elfogadni. Ez szerinte spirituális 
kérdés. „Én a spiritualitást úgy 
szoktam értelmezni, hogy a sze-
mélyiség érettsége fokmérőjének 
a legfelsőbb foka. Amikor az em-
ber tudja, mert főleg már tapasz-
talta, hogy bizonyos dolgokat az 
életben nem irányíthat. És nem 
teszi fel a kérdést, hogy miért, 
hanem egyszerűen elfogadja, és 
amint megteheti, majd átírja az 
egészet, vagy újraszervezi” – fo-
galmazott a mentálhigiénés szak-
ember.

Nem szégyen segítséget kérni
Ugyanakkor van egyfajta szoron-
gás, amely sokkal súlyosabb, és 
ez esetben segítséget kell kérni. 
„El kell fogadnunk, hogy vannak 
helyzetek, amelyek minket felül-
múlnak, és ilyenkor az ember azt 
ismeri fel, hogy ezt nem tudja 
egyedül megoldani, és segítséget 
kér – fejtette ki Ferenczi Enikő, aki 
a vírushelyzet előtt nagyon nehe-
zen tudta elképzelni, hogy online 
fog terápiát vezetni. Szerinte ez 
mutatja azt, hogy milyen találé-
kony az ember, és milyen rugal-
mas, hiszen ezek a dolgok működ-
nek. Nem árt fi gyelembe venni, 
hogy mennyi új dolgot tanulunk 
meg a pandémia alatt. Ilyen volt 
számára a Lélekműhely is.

„Sokáig azt mondtam, hogy a 
Lélekműhely egy interaktív előa-
dás. Más ott lenni az emberekkel, 
együtt rezegni, együtt dolgozni, de 
amióta a Lélekműhely az online 
térbe költözött, lehetővé tette azt, 
hogy elérje a 9400-as nézettsé-
get, és eljusson olyan emberekig, 
akik valószínűleg sem Torockóra, 
sem Budapestre nem tudtak volna 
eljönni, és így bekapcsolódtak” – 
büszkélkedik Enikő, aki külön si-
kerként éli meg, hogy az Egyesült 
Államokból és Kanadából is be-
kapcsolódtak emberek. Úgy látja, 
hogy az ember beszélhet sok nyel-
vet, de érdekes módon a segítsé-
get valahogy anyanyelvén szereti 
kapni és adni egyaránt.
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